Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLXXX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
01 de abril de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Ao primeiro dia do mês de abril de 2015, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha – Travessa Mercedes Monteiro
Machado nº190, na cidade de Macuco, neste Estado. Ausente o Vereador Júlio Carlos
Silva Badini. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi
franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o
Vereador Douglas Espíndola Borges o qual disse que mais uma vez o motivo que o traz a
Tribuna é para trazer boas notícias, disse trazer ao conhecimento dos vereadores que o
Prefeito Félix Monteiro Lengruber concedeu aumento aos Agentes Comunitário de Saúde
e Agentes de Endemias, um aumento que igualou o vencimento dos mesmos ao Piso
Nacional da categoria e disse querer aproveitar a oportunidade para parabenizar o
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira que desde novembro do ano passado está nessa
luta mantendo contato com Sebastião Bonan e Pamela, levando até o Prefeito Felix
Monteiro Lengruber essas reivindicações. Deixou os parabéns ao Vereador Carlos Alberto
da Silva Oliveira pelo trabalho desempenhado, pela conquista e disse que fica aqui
comprovado o compromisso do Governo Municipal com os servidores, concluiu. Fez uso da
palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse fazer suas as palavras do Vereador
Douglas Espíndola Borges também exaltando a idéia do Vereador Carlos Alberto da Silva
Oliveira e também do Vereador Júlio Carlos Silva Badini com relação à equiparação do
salário dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, disse que o Prefeito
Felix Monteiro Lengruber está dando um passo que é ainda vitória de poucos em âmbito
Federal, porque disse que tem acompanhado isso muito de perto e poucos municípios no
Estado ainda não estão chegando a essa meta por dificuldade financeira. Disse saber da
realidade de todos os Municípios do Estado e disse que é uma luta de uma classe, uma
entidade para alcançar e tomar isso como uma meta do Governo. O Vereador disse ainda
que isso já se tem demonstrado na Casa, porque tem observado que o Poder Executivo tem
se preocupado com abonos, décimo quarto e a Casa também. Disse que de uma forma todos
vem se desempenhado muito para que o funcionalismo público do Município de Macuco
esteja o melhor assistido possível. O Vereador disse que hoje, nessa tarde estaria entrando
com uma Indicação de um Projeto de Lei que vai ficar para semana que vem por questão
de redação, não deu tempo hábil, mas disse está exaltando de fato, porque essa classe dos

Agentes de Saúde é o pelotão de frente de uma guerra contra a questão de saúde, eles são
os primeiros que chegam lá na frente e vão identificar e trazer para o Poder Público de
Saúde do Município as necessidades mais emergenciais. O Vereador parabenizou o
Prefeito Felix Monteiro Lengruber, porque como já está acontecendo em Cantagalo, em
Nova Friburgo, em Trajano de Moraes e disse que parece que em Itaocara e Miracema já
existem um Projeto de Lei fortalecendo essa Indicação da Lei Federal para que seja
guardada por Lei também no Município essa seguridade de valor, de salário conforme o
Piso que nos vem pela Lei Nº12.994/2014. Mais uma vez o Vereador parabenizou o
Prefeito e disse que é bom o funcionalismo está se aproximando do melhor possível em
qualidade e ganho. O Vereador disse ainda que gostaria de deixar ressaltado na Casa uma
preocupação muito grande com relação ao retorno da mão dupla em sua rua, rua que
reside. Disse que não é pelo fato por ter feito a indicação, isso é de menos, mas na verdade
há metas e objetivos o qual a indicação foi criada. Disse que tem casos, por exemplo de
funcionário do Poder Público que foi atropelado com a filha e houve pontos na cabeça,
enfim, é uma questão de preocupação e nada mais, porque o primeiro a ser prejudicado com
a mão única, disse que seria ele e alguns que moram no início da rua, mas a preocupação é
que tem crianças, muitas crianças e disse que nossos filhos estão lá, enxerga o desrespeito
dos maus profissionais do trânsito, levando em conta que o sinal de trânsito tem que
voltar a ser ativado ou retirado definitivo e aquela questão tem que ser acompanhado mais
de perto pelos profissionais da Guarda Municipal, porque na verdade estão tratando de
vidas. O Vereador disse ainda que alguém disse a ele que, os pais tem que ser mais
responsáveis, não é bem assim, claro que existe a responsabilidade dos pais, porém uma
criança tem uma atitude tão rápida e ela larga das mãos do pai e corre, disse que então
sendo assim, temos que tomar essas precauções para que mesmo sendo mão dupla a
segurança da Guarda Municipal possa estar assistindo de forma mais intensa, pelo menos
naquele momento de pico, que são os horário da manhã, tarde e noite, porque disse que
mora e assiste confusões problemática e risco de vida para o município. Disse que fica
registrada sua preocupação muito grande de que não venha acontecer o que aconteceu e
provocar danos físicos a nenhum das crianças e nenhum dos munícipes. Disse que fica aqui
registrado a princípio, lamentável a seu ver, que não se pudesse continuar com a mão
única, até porque entende que mais cedo ou mais tarde, tanto o centro ou quanto a própria
Barreira vão ter que chegar a uma conclusão que Macuco está crescendo e que o número de
trânsito e tráfego aumenta e mais cedo e mais tarde vai acontecer isso. Disse que só está
antecipando sua preocupação porque tem certeza que lá na frente vai ter que acontecer, é
quando a AUTRAN começar a agilizar e moralizar esses munícipes que respeitam as Leis
em outras cidades, mas em nossa não, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o
uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente solicitou à secretária que fizesse a
leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei
Nº007/15 do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a Abertura de Crédito Especial

para adequação do Orçamento Municipal à nova Estrutura Administrativa do Município
de Macuco” e do Decreto Nº814/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “O
funcionamento da Administração Municipal durante a Semana Santa e dá outras
providências”. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Não havendo quem
quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente passou para Ordem do
dia. O Presidente encaminhou Projeto de Lei Nº007/15 do Poder Executivo que dispõe
sobre “Autoriza a Abertura de Crédito Especial para adequação do Orçamento Municipal
à nova Estrutura Administrativa do Município de Macuco” as Comissões de
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização
Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. O Presidente
disse que a Casa seguirá o Decreto Nº814/15 de autoria do Poder Executivo retornando
aos trabalhos na segunda-feira dia 06 de abril. Não havendo mais nada a tratar o
presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu Aline das
Neves
Joi
lavrei
a
presente
ata
que
vai
assinada
pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

